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Spotkanie Klubu Biegłego Rewidenta w sprawie projektu
ustawy o biegłych rewidentach
20 lutego 2017 r. w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie odbyło się pozaplanowe spotkanie Klubu
Biegłego Rewidenta dotyczące aktualnych prac nad projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz o nadzorze publicznym. W spotkaniu wzięli udział biegli rewidenci z Oddziału
warszawskiego oraz przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - Krzysztof Burnos - Prezes KRBR
oraz Barbara Misterska-Dragan - Zastępca Prezesa KRBR.
Na spotkaniu przedstawiono obecny etap procesu legislacyjnego, omówiono bieżące prace w Podkomisji
nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz o nadzorze publicznym oraz dyskutowano o zasadności poszczególnych zmian w projekcie ustawy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za obecność i udział w dyskusji.

Przewodnik po stosowaniu Międzynarodowych Standardów Badania

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów udostępniła przewodnik po stosowaniu Międzynarodowych
Standardów Badania „Przewodnik MSB – procedury”. Celem opracowania jest wsparcie biegłych
rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych według nowych standardów zawodowych, a także
tworzenie nowej, dobrej praktyki audytu. Przewodnik powstał na bazie opracowanego przez instytut
szkocki, i przetłumaczonego dzięki wsparciu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
podręcznika „Procedury na rzecz jakości badania”.
PRZEWODNIK dostępny jest tu >>> PRZEWODNIK MSB

Tematy szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów w roku 2017
Zapraszamy do zapoznania się z tematami obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów na 2017 rok, zatwierdzonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
TEMATY SZKOLEŃ W ROKU 2017 >>> http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Szkolenia_obligatoryjne_2017
Przypominamy także o ogólnych zasadach odbywania szkoleń obligatoryjnych >>>
http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Szkolenia_obligatoryjne_dla_bieglych_rewidentow
O terminach i tematach szkoleń w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie będziemy Państwa
informować już wkrótce. Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej - STRONA
oraz profilu Oddziału na Facebooku - FACEBOOK.

Najbliższe spotkania w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie
Najbliższe spotkania w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie:
2 marca, godz. 17.30 - spotkanie brydżowe,
16 marca, godz. 15.00 - spotkanie Klubu Seniora,
30 marca, godz. 16.00 - spotkanie Klubu Biegłego Rewidenta.
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